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A regulamentaqiio pelo legislador comerciul dos principais deveres
dos comerciantes em matkria contabilistica k uma das mais antigas tradi~ d e sdo paises que integram o chamado sistema continental.
Com uma estreita l i g a ~ i i oaos primordios do movimentc da codifica$20, esta assun$iio feita pel0 legislador da necessidade de transformar em
lei os aspectos principais dos usos contabilisticos que msreciam tutela
legal, teve a sua primeira expressiio na Ordonnance du Commerce publicada no SCc. XVII; e foi prosseguida jli e m pleno movimento codificador
com a minuciosa regulamenta~iiodo Code de Commerce d e 1807.
Com as naturais repercussdes e m Portugal: o Codigo Comercial PortuguEs de 1836, d e Ferreira Borges, rsgula profusamente as .cobriga$des
comuns a todos os que professam comCrcio>>incluindo uma secq?o consagrada ii crescritura$Zo e correspond6ncia mercantil,, ( I ) criando assim
uma t r a d i ~ 2 oprosseguida pelo C6digo Veiga Beiriio.
S6 que depois deste Codigo se verificou a respeito dos aspectos decisivos destas questdes um total sil2ncio do legislador comsrcial.
Criando assim um vazio legislative na legisla$iio comercial que.
seguindo uma via inteiramente distinta, o Decreto-Lei n." 410;89, de 21

t

i

i.

~

I

. .~

( ' j Esta produ~fionormativa tinha tambem as suas raizrs internas nurna tzoriza$io
sobre as obriga~desdos comerciantes que alirnrntavarn uma <<economianioral>~.Sobre
isto ver J O R GMIC;IXL
~
PEIIREIR.I,0 s ,Manuois d e Neyocianres e m Porrugul (i750-i~TO1,
~Econorniabloralx e (<EconomiaP o l i t i c a ~ in
~ , Actas do Congress0 Iberico sobre His
tdria do Pensamento Economico (Lisboa 1997-1. (Temos de agradeccr 30 Dr. R U I
Pinto Duarte as informaqdss e esclarecimentos que nos prestou a tstz respeito).
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de Novenibro veio preencher: ao mesmo tempo que aprovava o Plano Oficia1 de Contabilidade, no sentido de dar forqa de lei a um conjunto de
convenqbes contabilisticas sobre a armmaqrlo das contas, procura enunciar cros principios contabilisticos fundamenhis,,. Tornando-se este plano
a principal fonte normativa de direito contabilistico.
E previa tambem o artigo 5." do o Decreto-Lei n." 410189, manifestando a intenqdo de criar formas especificas de produq5o normativa nesta
zona, futu1.a aprovaqiio de normas regulamentares ccouvida a Cornissilo de
Normalizaqiio Con tabilistica,,.
Estas normas regulamentares nunca chegaram a ser publicadas, mantendo-se assim a ausencia da tomada de posiq5o normativa sobre questoes contabilisticas que a ausincia de regulamentaq5o estritamente comercia1 tinha iniciado.
E talvez como consequincia desta n5o publicaqiio, em vez de actos normativos com contornos juridicamente definidos, que prosseguissem a positiva~iiodos principios contabilisticos fundamentais iniciada nos c6digos
comerciais do s6culo passado e que eventualmente poderia ser proseguida
no C6digo das Sociedades Comerciais temos apenas como possiveis parimetros para a decis5o contabilistica as Directrizes que viio sendo publicadas pela Comissiio de Normalizaqiio Contabilistica. Isto quanto ao que
podemos qualificar como as possiveis fontes internas do direito contabilistico.
Mas como 6 que estas crdirectrizes,, se podem integrar no ordenamento juridico portuguts? Como fontes doutrinarias a considerar na deciszo? Como principios a aplicar por forqa de uma qualquer remissiio normativa?
Na verdade. as directrizes j i publicadas pela Comissiio de Normalizaqiio
Contabilistica levantam pelo seu conteudo um grande numero de questBes
sem resposta, criando mais problemas do que hipoteticamente procurarao
resolver.
Ate pela completa inexistincia de um qualquer documento (trabalhos
preparat6rios. relat6rio preambular) que contenha algumas explicacbes
minimas sobre as motivaq6es que levaram a sua publicaqiio ou que esclareqa a posiq5o que a Comissdo de Normalizaqiio Contabilistica considera
que lhes deve ser atribuida no ordenamento juridico portuguis.
E consistindo geralmente, em consequhcia de uma brusca e integral
ades5o as correntes contabilisticas anglo-americanas, de meras tentativas de
traduqiio de standards contabilisticos tCm sido publicadas igualmente desacompanhadas dos casos que os suscitaram ou de quaisquer outras notas de
.---
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inregraqiio, Nem mesrno de uma eventual referencia a sua origcm material ou a sua fonte inspiradora (').
E a consequ&ncia destas praticas e um grau extrerno de inseguranqa
juridica - por n5o se saber sequer o que esti em vigor e o que niio esta
em vigor - quanto ao que constitui e nllo constitui fonte de direito em
matkria de decisiio contabilistica.
0 objectivo deste trabalho C pois o de realizar uma reflex50 sobre a
situaqiio actual das fontes de direito contabilisticos particularmente quanto
ao papel das directrizes e dos problemas gerais da definiq5o do conceito
de principios contabilisticos que podem considera-se vigentzs. Quest50
particularmente premente apbs a desapariqiio da remiss50 legal para os
s5os principios da contabilidade que se encontrava contida no C6digo da
Contribuiqao Industrial.
E que embora tivesse como objectivo direct0 assegurar que as contas das
empresas eram d i p a s de crkdito para a determinaqrlo do lucro tributrivel, n5o
podia deixar de ter efeitos como principio geral de regulaqiio contabilistica.
Como sucede hoje em dia com os numerosos principios de contabilidade incorporados no Codigo do IRC.
Comeqaremos pois pela analise da origem material das directrizes e trataremos depois da tentativa de definiqiio de principios quanto ao que pode
ser utilizado entre nos como regra de conduta na elaboraqiio de declara~des
financeiras.
1.

A autoregulaqgo dos corpos profissionais como fonte de principios contabilisticos

A atribuiciio a corpos representativos de classes profissionais (ordens,
cdmaras ou outros) de poderes para uma auto-normaq5o sobre questdes
como a habilitaq5o para o exercicio (la profissiio e a definiqzo dos deveres
deontol6gicos dos seus membros, normalmente acompanhada da atribui$50 de poderes disciplinares sobre os mesmos, 6 bem conhecida no direito
portugub. E tem tambem, como veremos, uma forte tradipiio - talvez se
deva falar mesmo de preponderhcia - na regulamentaq50 contabilistica
anglo-americana.

t

i?)
Embora nurna directiva em vias de publ~cac;%o
sobre o regime contabilistizo
dos contratos de futuros haja. ao que saibamos pela primeira bez. uma expressa rcnliss5o p a n o srmdard ~ntemacionalque lhes diz respeito.
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J. L. Srtldunhu Sanches
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Problenras juridlcos du cnn~~zh~i~clade

Esta forma de tutela de interesses publicas tern sido qualificada pela
doutrina administrativista corno adrninistraqiio indirecta. E k esta adrninistraqiio indirecta que leva a existencia legal de associap7es publicas criadas para a prossecuq50 de ccdeterrninados interesses publicos pertencentes
a urn grupo de pessoas que se organizarn para a sua prossecuqrio,) e que
t&rn a sua express50 rnais elevada nas ordens projssionais ccformadas pelos
rnernbros de certas profissdes de interesse publico corn o firn de, por devoluqrio de poderes do Estado, regular e disciplinar o exercicio da respectiva
actividade profissional,) (').
Sendo essas associaqdes profissionais que, no espaqo juridico
anglo-arnericano, se tern ocupado da regulaq50 e disciplina do exercicio da
actividade contabilistica.
No dorninio do direito portugues niio k exactarnente isso que se passa
corn as directrizes contabilisticas.
Prirneiro por que, do ponto de vista formal, n2o encontrarnos na lei
urna habilitaqgo expressa para este exercicio de auto-normacrio por parte da
CornissZo de Normalizaqiio Contabilistica. A niio ser que considerernos que
existe urna habilitaqiio gentrica e que estas directrizes se integrarn nas
provid&ncias destinadas cca assegurar o funcionarnento e aperfeicoarnento
da norrnalizaqiio contabilistica)) que a Corniss5o pode tornar e que pela
sua rnenor irnportlincia niio tern, ao contrhio do que sucede corn os planos de norrnalizaqiio contabilistica, de ser aprovados por Decreto-Lei.
Segundo por que esta niio k exactarnente urna associaq50 publica, ao
contrario, corno verernos do que sucede corn a da Cdrnara dos Revisores
Oficiais de Contas. E pode vir a suceder corn a futura Cirnara dos Tkcnicos de Contas.
0 s rnernbros da Cornissiio de Normalizaqiio Contabilistica s5o nornea-

dos por portaria do Ministro das Financas em representaciio c.2 escala
national, das instituiqdes nacionais e particulares directarnente interessadas
e tecnicarnente rnais validas,,. Niio sendo por isso eleitos corno sucede corn
as ordens profissionais em sentido proprio.
E por isso, rnesrno nrio considerando aqui n." 5 do artigo 115." da CRP
corn a sua proibiqiio da deslegalizaq50 levanta para esta possivel habilita$20 genkrica, existern i n h e r o s problernas de ordern material e que vrio ser
o object0 da nossa anilise.
Varnos contudo encontrar o rnodelo de autoregulaq50 profissional perfeitarnente definido, no Regime Juridico dos Revisores Oficiais de Contas
(Decreto-Lei n." 422-Al93, de 30 de Dezernbro).
Neste caso estarnos, corno ja virnos, perante urna ordern profissional.
E ao Conselho Directivo da Cirnara dos Revisores Oficiais de Contas,
corno prev2 a alinea a) do artigo 21 ." do ja citado Regime Juridico dos Revisores Oficiais de Contas cabe elaborar o c6digo de ktica e deontologia
profissional, devendo tambkm os revisores observar <.as norrnas, deterrninaqdes e avisos ernanados das Clirnaras,).
Prevendo tarnbtrn o n." 2 do artigo 58." do Decreto-Lei n." 422-AI93,
de 30 de Dezernbro, que a Climara exercera urna funqiio de cccontrolo da
qualidade do curnprirnento das normas tkcnicas da revisiio legal de contas.
a aprovar pela assernbleia geral, corn base em proposta do conselho directlVO,).
Ternos aqui urn rnodelo acabado de autoregulaqiio-profissional para urna
actividade estreitarnente ligada corn a decisiio contabilistica: a da certificaqrio
das contas.
Tendo corno funqiio garantir a genuinidade das contas e declaraqdes
financeiras
a autoregulaqiio exercida pelos auditores ou, na express50 da
lei portuguesa, pelos revisores oficiais de contas (') atravks da formulaq50

(1) FREITAS
DO AMARAL.
Curso de Direiro Adrninisrraril,o, 2." ed. (Lisboa, 1994),
pp. 399-408. JORGEMIRANDA,
A s A s s o c i u ~ 6 e sPdOlicas no D~reiroPorruguPs (Lisboa, 1985). Nas ordens profissionais inclui F R E I ~DO
A SAMARAL,a Cirnara dos Revisores Oficiais de Contas, outras cirnaras e algurnas associa$des o que equivale a
reconhecer que a ordena~2odestas entidades em ordens, cirnaras e associa$des tem urna
natureza quase nobiliarquica destas pessoas colectibas e nenhum conteudo juridico. Na
ire, fiscal e tambem habitual uma intensa actividade regulativa destas associa@es. Nos
Estndos Unidos, veja-se o caso das rninuciosas regularnenta$6es dos deveres deontologicos dos advogados enquanto consultores fiscais produzidas pela American Bar
.4.ssociurion. Sobre isto v. G,\RUI~:RUUIK:M(IR(;~\N.
EL^ Procedure and Tax Fraud-Cases
clnd ,Llcireriuls. 3." ed. (St. Paul, klinn.. 199'2). pp. 17-22.
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(4) Sobre a actividade de auditorla financeira, seus principios natureza e funq6es
v. entre nos BAPTI~TA
DA COSTA.
Audiroria Financeiru
Teoria e Prdrica, 4." ed.
(Lisboa, 1993). E COOPERS
and LYRRAND,
lL1unual of Audinng, 4." ed. (London, 1994),
DUNN.
Audiring-Theory and Prucrice (New York. I99 1 ), JAENICKE,
Monrgornery's
Audiring, I 1 ." ed. (New York. 1990).
( 5 ) A express20 revisor oficial de contas foi adoptada na lei portuguesa em
detriment0 da designac;iio (<auditor)>corn urna larga t r a d i ~ i ona linguagem juridica
portuguesa. Em particular na sua f o r m icoubidorn. Erarn. por exemplo os .loubidores
dos feitos de el-rein que nos tenlpos de Afonso IV julgabarn sobre a Isgir~rnidacledo.;
direitos exercidos pelos prlvelig~ados nas suas terras e a expressio tornou-se mais
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